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Dodatek č. 1 k  SMLOUVĚ O DÍLO 
 

č. objednatele R-69/xx-2018                        č. zhotovitele  ….………….……….... 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1 Objednatel:   

Název:                                      Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.,  

 nemocnice Středočeského kraje 

se sídlem: Máchova 400, 256 30 Benešov 

zastoupen:  MUDr. Roman Mrva - předseda představenstva, ředitel 

IČO:  27253236 

DIČ: CZ27253236 

bankovní spojení:  PPF banka a.s. 

číslo účtu:  2014310033/6000 

telefon/fax:   317 756 351 

e-mail:   sekretariat@hospital-bn.cz 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

9996 od 15. 6. 2005   

(dále jen „objednatel“)  

 

1.2 Zhotovitel:  

Název: BDS Benešov s.r.o. 

se sídlem:                                           Dlouhé Pole 35, 256 01 Benešov 

zastoupen: Davidem Božovským 

IČO: 27238717 

DIČ: CZ27238717 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, oddíl C, vložka 106790 

 bankovní spojení: ČSOB 

 číslo účtu: 247476676/0300 

tel.  733538866  e-mail:  bozovsky@bdsbenesov.cz 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

 

 

                                                                Článek I 
 

                                         Výchozí údaje 
Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, který upravuje Smlouvu o 

dílo uzavřenou dne …………… v Článku V, CENA. 

 
 

 

 

  

                                                                  V. CENA 
 

5.1  Objednatel se zavazuje, že za zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy zaplatí zhotoviteli 

dohodnutou cenu díla, při jejímž sjednání vychází strany ze zhotovitelem provedeného ocenění 
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výkazu výměr, který je součástí nabídky s tím, že celková cena odpovídá položkovému rozpočtu. 

Cena je sjednána dohodou smluvních stran takto : 

 

 25 146 808 Kč  bez DPH 

 DPH 21 % ve výši 5 280 830 Kč 

 30 427 637  Kč vč. DPH   

   

  

 

 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

  

13.1 Tato smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel jedno. 

 

13.2  Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:  

- Položkový rozpočet - oceněný výkaz výměr. 

 

 

13.3 Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na znamení souhlasu s obsahem 

této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 

 

 

V  Benešově dne …………                              V Dlouhém Poli   dne  : ………………  

 

Za objednatele:            Za zhotovitele:  

 

 

 

…………………………………….      ………………………………………… 

MUDr. Roman Mrva                                                        David Božovský 

předseda představenstva, ředitel     

                          jednatel společnosti 

 

 


